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ΠΡΟΣ :

Ταξιδιωτικό Γραφείο “AirForum
Travel” (Υπόψη κ. Π. Χρόνη)

Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: «Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας σχολείων.  Αναστολή εκδρομών
εξωτερικού. Επιστροφή όλων των χρημάτων που σας προκαταβάλαμε».

Σχετ. έγγραφα : Κοινή Υπουργική Απόφαση αναστολής εκδρομών ΦΕΚ 666/Β/28-2-
2020. Κοινές Υπ. Αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας σχολείων σε τρεις φάσεις :
ΦΕΚ  956/Β/21-3-2020  (αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/  21.3.2020,  Β΄  956) και  ΦΕΚ
1293/Β/10-4-2020  (Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  24343)  και  η  ίδια  για  παράταση  της
απαγόρευσης λειτουργίας των σχολείων μέχρι 10-5-2020.

Αξιότιμε κ. Χρόνη, καλημέρα ΚΑΛΗ Μ. Εβδομάδα και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. 

Καταρχήν εύχομαι να είστε καλά από υγεία κι εσείς και η οικογένειά σας. 

Κατά δεύτερον, όπως γνωρίζετε και καταλαβαίνετε, μετά και την πρόσφατη παράταση
της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολείων από την Κυβέρνηση για προληπτικούς λο-
́γους δημόσιας υγείας  έως και 10 Μαϊου 2020, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η
προγραμματισμένη από 8-13 Μαϊου 2020 εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στο
CERN   της Ελβετίας.  

Συνεπώς και επειδή προκύπτουν έκτακτοι λόγοι ανωτέρας βίας μη πραγματοποίησης
της εκδρομής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Σχολείου μας και δεδομένου ότι οι
πτήσεις όλων των αεροπορικών εταιριών έχουν ακυρωθεί εδώ και ένα μήνα, καθώς
επίσης δεδομένου ότι εδώ και δύο μήνες υπάρχει γενικό lockdown στα ξενοδοχεία της
Ευρώπης παρακαλώ να φροντίσετε για την άμεση επιστροφή  όλων των χρημάτων
που σας προκαταβάλαμε ως σχολείο, δηλαδή 6.000 Ε.  
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Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι η μέχρι τώρα ομολογουμένως άριστη συνεργασία
μας στα πλαίσια της οργάνωσης της εκδρομής, που δυστυχώς δεν πραγματοποιείται
χωρίς να φταίμε εμείς -ούτε κι εσείς-, πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλους, ώστε να δοθεί
η καλύτερη δυνατή λύση στην επιστροφή των χρημάτων στους γονείς των μαθητών
μας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει  εχέγγυο για την εκ νέου συνεργασία μας κατά την
επόμενη σχολική χρονιά, εάν και εφόσον βέβαια ξεπεραστεί η παγκόσμια «απειλή» της
πανδημίας και επιτραπούν οι σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και παρακαλώ για την κατανόηση της άμεσης επι-
στροφής των χρημάτων που σας προκαταβάλαμε. 

Με εκτίμηση

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Χαριλάου


